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Äntligen är det sommar 
– mycket roligt väntar
Sommaren är här. Som vanligt efterlängtad. Men vill först säga några ord om våren. För mig och min familj 

har denna vår varit särskilt speciell: i början av maj blev det tillökning i familjen. Det blev en liten grabb som 

har varit så efterlängtad av hans två äldre syskon. Glädjen är så klart stor som ni förstår.

En annan vårhändelse var Hälsodagen i början av maj. Då kunde vi alla besöka Gurkbänken och Bro

vallen för att utforska olika idrottsföreningar. Dagen gick i hälsans tecken med föreläsningar om kost och 

träning, samt fotbollsmatcher med yngre killar och tjejer. Jag hoppas att en ny tradition har skapats. Nu när 

Vessigebro BK:s klubbstuga är under byggnation så blir detta en ny samlingspunkt i Vessigebro. Ett evene

mangs som detta sätter åter igen vårt samhälle på kartan. 

Vessigebro samhällsförening har i samarbete med lokala föreningar bestämt att vi vill skapa en ny tradition 

på midsommarafton. Vi har tänkt oss ett enklare firande på Gurkbänken med sång och dans runt midsom

marstången. Det hela startar klockan 14 och avslutas med fika, som var och en själv tar med sig. Hoppas 

att vi blir många som vill ta en sväng om!

Den 11 augusti kommer nästa höjdpunkt. Falkenbergs Sparbank fyller 150 år (!) och den lokala banken ska 

fira sitt jubileum på Gurkbänken. Vi kommer att få njuta av en allsångskväll under ledning av Bo Liljedahl. 

Så fatta pennan och lägg in i er kalender att vi ses på Gurkbänken denna tisdagskväll i augusti.

Tyvärr måste jag avsluta mina rader med några skarpa ord. Vessigebro samhällsförening sköter om vind

skydden som finns utmed Ätran. Dessa vindskydd är till för alla oss som vill njuta av en stund i naturen och 

kanske grilla något gott. Tidens tand har satt sina spår på vindskyddens torvtak. Styrelsen bestämde sig för 

att förlägga en arbetskväll för att laga taket med ny torv. 

Tyvärr har jag fått informationen att vi redan har haft besök av vandaler igen. Allt vårt arbete låg utspritt 

runt omkring vindskydden. Det är inte heller första gången som det sker förstörelse vid vindskydden. All form 

av skadegörelse kommer polisanmälas av Vessigebro samhällförening.  Jag tar för givet att alla tar 

sitt ansvar och hjälper oss i frågan om vandalism.

Till sist vill jag önska alla läsare en skön sommar!

Daniel Sandberg, ordförande i Vessigebro samhällsförening
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NYHETER I KORTHET

Hjälp till att hålla  
Gurkbänken fin

Välkomstbrev till nyinflyttade

Midsommarfirande  
på Gurkbänken

Nationaldagsfirande  i Vessigebro

Varje insats betyder mycket för 

vår nya stolthet, Gurkbänken. Ta 

med redskap och kaffe, och har 

du barn finns fina möjligheter för 

Brevet kommer att innehålla kort

fattad beskrivning av förenings

livet i Vessigebro. Tanken är att 

hjälpa nyinflyttade att komma in 

Midsommarstången kläds på un

der torsdagskvällen vid Älvgården, 

tillsammans med Vessige Alfshögs 

hembygdförenings mid sommar

stång. Midsommarstången reses 

Nationaldagsfirandet i Vessige

bro  börjar klockan 17:00 vid ICA 

Nära Vessige. Det blir gemensam 

marsch till Gurkbänken, där sedan 

dem att leka under tiden. Stanna 

så länge du har möjlighet – alla 

insatser är värdefulla för att hålla 

vår fina ”Gurkbänk” i gott skick. 

i samhället och känna sig välkom

na. Bakom initiativet ligger Vessi

gebro samhällsförening samt an

dra föreningar på orten.

sedan på Gurk bänken klockan 

14:00 och därefter blir det musik 

och dans kring midsommarstång

en. Ta med egen fikakorg.

folkdanslaget Falkringen bjuder på 

dans. Årets nationaldagstal hålls 

av Sven Larsson medan kantor 

Mia Abrahamsson leder sången. 

Stöd samhällsföreningen  
– bli medlem

Varje medlem betyder mycket för Vessigebro 

samhällsförening. Det ger oss större möjligheter att 

göra något bra för vårt Vessigebro. 

Att bli medlem är enkelt. Betala 

in medlemsavgiften till bank giro 

59451609, glöm inte notera 

namn och adress. Medlemsavgif

ten 2015 ligger kvar på fjolårets 

nivå: 150 kronor för familj/hus

håll, 300 kronor för före tag  och 

föreningar.

Kontakta oss gärna 

om du har tips eller funderingar, 

info@vessigebro.se

Vill du hjälpa till att hålla snyggt på Gurkbänken? 

Välkommen, det är samling på Gurkbänken första  

måndagen i varje månad för underhållning av platsen.

Nyinflyttade ska nu få ett välkomstbrev. Vessigebro 

samhällsförening håller som bäst på sammanställa 

ett brev som kan hämtas av nyinflyttade på Vessige 

byggmarknad.

I år kan du fira midsommar på Gurkbänken i 

Vessige bro. Ta med egen fika och se när midsom

marstången blir rest klockan 14:00.

Nationaldagsfirandet i Vessigebro bjuder på dans och tal.  

Servering av kaffe och bakelse sker i Vessigebro BK:s nya klubbhus.

Det blir servering av 

kaffe och bakelse i 

Vessigebro BK:s nya 

klubbhus.
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Med anledning av det 150-årsjubileum som 
Falken bergs Sparbank firar i år bjuds det in till 
en rad olika jubileumsaktiviteter. Bland annat en 
allsångskväll vid Gurkbänken i Vessigebro den 
11 augusti klockan 18:00. Bo Liljedahl tar ton 
och sparbanken bjuder på kaffe och tilltugg. 

– Alla är välkomna, säger Per Gruvaeus, 
som är kontorschef för kontoren i Getinge och 
Vessige bro. 

Den 7 september år 1865 togs beslutet att en 
sparbank skulle öppna i Falkenberg. Kaptenen 
och tullförvaltaren Philip Kuylenstjerna var den 
drivande kraften bakom bildandet av Falken-
bergs Sparbank. Banken hölls öppen för första 
gången lördag 7 april 1866 och 26 personer satte 
sammanlagt in 508 riksdaler.  

Under sina 150 år har Falkenbergs Sparbank 
bedrivit sin verksamhet i flertalet olika lokaler 
och i Sparbankshuset, där sparbanken nu har 
sitt huvudkontor, flyttade man in 1977. Falken-
bergs Sparbank har haft filial i Vessigebro sedan 
november 1960. De nuvarande lokalerna som 
kontoret befinner sig i flyttade man till i samband 
med Falkenbergs Sparbanks samgående med 
Föreningsbanken Ätradalen, Falkenberg och 
Getinge 1998.  

Falkenbergs Sparbank fyller 150 

år och firar det bland annat på 

Gurkbänken i Vessigebro. Den 

11 augusti blir det allsångskväll 

med Bo Liljedahl.

Falkenbergs Sparbank har funnits i Vessigebro 
sedan 1960. I dagsläget har Falkenbergs Sparbank 
sitt huvudkontor i Falkenberg och fyra mindre kontor 
belägna i Vessigebro, Ätran, Ullared och Getinge.

Alfshögs kyrka behöver en 

ordentlig översyn. 

I maj anlände byggställning

arna och restaureringen av 

kyrkan har startat med tornet.

I november tog kyrkoråd och kyrkofullmäk-
tige beslut om att lämna ut arbetet för an-

Falkenbergs Sparbank 
FYLLER 150 ÅR  
– firar på Gurkbänken

Alfshögs kyrka renoveras
budsförfarande. Efter val av byggkonsult, Göte 
Johansson i Glommen, och andra formalia, togs 
slutgiltigt beslut i mars-april för byggstart och val 
av byggentreprenör. Företaget Sydskiffer valdes 
som entreprenör och den utsatta byggtiden är 
beräknad till sex månader.

– Det är ett komplicerat arbete som ska utfö-
ras med bland annat lagning och utbyte av fogar, 
inre arbete i tornet och fönsterrenovering, säger 
Ulla Rickardsson, ordförande i Vessige pastorats 
kyrko råd.

Restaureringen möjliggörs genom kyrkoanti-
kvariska medel och privata donatorer.

– Säkert kommer många att glädjas när kyrk-
klockorna åter ljuder över nejden och gudstjäns-
ter kan hållas på den plats där det funnits en kyr-
ka sedan år 1150. Då var det en medeltida kyrka, 
men som revs på 1800-talet och den nya Alfshögs 
kyrka byggdes år 1901, berättar Ulla Rickards-
son.   

Vad skiljer en sparbank från andra banker? 

– En sparbank är en helt egen och unik bankform. 
Den har inga ägare och kan snarast liknas vid en 
slags stiftelse. Huvudmännen har det yttersta 
 ansvaret för bankens verksamhet. De utser ban-
kens styrelse och fastställer bankens reglemente, 
berättar Per Gruvaeus.

Hälften av Falkenbergs Sparbanks 38 huvud-
män väljs av kommunerna inom verksamhets-
området, det vill säga kommunerna Falkenberg, 
Halmstad, Hylte, Svenljunga och Varberg. Den 
andra hälften utses av huvudmännen själva bland 
sparbankens insättare.   
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Det ser dystert ut gällande cykelväg mellan Vessi-
gebro och Falkenberg. Under de senaste måna-
derna har ett regionalt perspektiv kopplats till en 
cykelplan, Regional cykelplan för Halland 2015–2025, 
och i den har kommunerna och Trafikverket 
samordnat sig kring vilka gång- och cykelvägar 
som bör prioriteras i länet de kommande åren. 
Kostnaderna kommer att fördelas lika mellan 
kommunerna och den regional plan, som Trafik-
verket utför.

– Tyvärr är inte sträckan mellan Vessigebro 
och Falkenberg med i cykelplanen, säger Jan Tör-
nell, planerare vid Trafikverket. 

Det betyder att om cykelbanan ska byggas, be-
höver Falkenbergs kommun bekosta hela kalaset 
själva. Samtidigt finns kravet på en trafikledare från 
Trafikverket kvar, vilket innebär att det är mycket 
som ska till om cykelbanan ska kunna byggas.

– Dels måste kommunen ställa upp ekono-
misk, vi håller i detta nu på att försöka äska pengar 
till den här cykelbanan, men vet inte alls hur det 
blir. Dels måste Trafikverket få fram en trafikle-
dare till projektet, och en sådan har vi väntat för-
gäves på i flera år tidigare, så det är mycket som ska 
klaffa. Allra tidigast kan vi få pengar 2017, säger 
Jimmy Vänestål, projektingenjör vid stadsbygg-
nadskontoret på Falkenbergs kommun.   

Dystert besked
kring cykelbanan
till Falkenberg
Den tänkta cykelbanan mellan 

Vessigebro och Falkenberg skjuts 

framåt i tiden. De ekonomiska 

förutsättningarna har förändrats 

och tidigast kan en lösning bli 

aktuellt 2017.

Vessigebro BK:s
NYA KLUBBHUS
Vessigebro BK:s nya klubbhus tar form allt mer. Byggnation har  

pågått under en tid och här är några bilder.
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Ullared Flädje golfklubb utanför  

Vessigebro är populär och lockar många  

spelare utifrån.

Men golf som sport slåss fortfarande  

mot gamla myter.

– Golf är faktiskt förhållandevis billigt  

att spela och ger bra motion. Här spelar  

de flesta i jeans och t-shirt, säger  

klubbens ordförande Lars Sahlin. 

GLÄDJE PÅ FLÄDJE
– golfen på väg upp igen

Utslag. Rasmus Sjöstedt 
förbereder ett slag på 
Ullared Flädje golfklubbs 
bana utanför Vessigebro.
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Kanske är det en aning partiskt – som ortsbo 
– men Ullared Flädje golfklubb ligger ovanligt 
vackert. Belägen på en höjd utanför Vessigebro 
och med utsikt över Ätradalens kuperade land-
skap, är det en fröjd att vandra omkring mellan 
greenerna en solig vårmorgon i maj.

Kanslichefen Anita Bolin, ordförande Lars 
Sahlin och kassören Iréne Falkenström-Persson 
ser belåtna ut. Efter några svåra år för hela golf-
branschen anar de nu en ny och mer positiv trend. 

– Intresset för golf har ökat igen. De senaste 
tio åren har antalet golfspelare gått ned i Sverige, 
men nu märks en ökning. Trenden har vänt och 
vi är glada för det, säger Anita Bolin.

Ullared Flädje golfklubb är en medlemsägd golf-
klubb, där en stor del av arbetet utförs ideellt av 
engagerade medlemmar. Klubben har 500 med-
lemmar och 18-hålsbanan kan beskrivas som en 
skogs- och hedbana, med inspiration från Skott-
land. 

– Banan är naturskönt belägen och lättill-
gänglig, på så vis att banan har ett geografiskt bra 
läge samtidigt som det är relativt lätt att boka och 
få tid för att spela, säger Lars Sahlin.

Klubben jobbar med små resurser och med-
lemmarnas ideella arbete är betydelsefullt.

– Det finns något här som kallas ”Flädje-
andan”. Klubbens medlemmar ställer upp och 
bidrar på olika vis. Det är oerhört viktigt för en 
liten klubb som vår, det är människorna som gör 
skillnad, säger Lars Sahlin.

– Vessigebro är en liten ort, så vi kan inte kla-
ra oss på enbart lokala spelare, men det kommer 
många spelare från Falkenberg och ännu längre 
bort. Vi har medlemmar i exempelvis Schweiz, 
Danmark, Örebro och Stockholm, berättar Anita 
 Bolin. 

Banan är spelbar i stort sett hela året, under 
förutsättning att det är snöfritt. Många spelar 
året runt och då används en vintergreen.

– Man kan göra utslag på en speciell golf-
matta, då sparar man underlaget under den för 
gräset känsliga tiden av året, säger Iréne Falken-
ström-Persson.

Ullared Flädje golfklubb bildades 1991 av golf-
entusiasterna Sven Jönsson, Kjell Nilsson, Ove 
Olsson och Kim Sintron. Under högsäsong finns 
tolv anställda medan lönelistan sjunker till två 
personer vintertid. 

Skötseln av banan kräver mycket arbete. Fem 
personer håller banan i trim under högsäsong.

– Om banan inte är bra får vi varken behålla 
medlemmar eller får tag i nya, skötseln är jätte-
viktigt, menar Lars Sahlin.

Grönytemaskiner är dyra. Maskinparken be-
står av fem olika specialmaskiner för skötsel av 
golfbanor, exempelvis olika slags gräsklippare 
från Toro och Jacobsen. Klubben har också en 
mindre traktor och en grävmaskin.

– Det krävs en särskild gräsklippare för att 
klippa greenerna, en annan för mellanområdet » 
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GLÄDJE PÅ FLÄDJE
– golfen på väg upp igen

FAKTA

Ullared Flädje golfklubb
Grundades: 1991

Ägare: medlemmarna

Antal hål: 18

Antal medlemmar: 500

Typ av bana: skogs och 

hedbana

”
Om banan inte är bra får vi varken behålla medlemmar eller 

får tag i nya, skötseln är jätteviktigt. LARS SAHLIN



par om uppmärksamheten – utan även datorer, 
spel och andra aktiviteter, lockar. Dagens utbud 
är stort.

Svensk golf håller dock på att se över möjliga 
förändringar, för att på så vis locka fler att spela 
golf. Det ska exempelvis bli enklare att spela – 
nio hål ska införas som alternativ för att allt fler 
ska kunna ha möjlighet tidmässigt, och reglerna 
ska bli både färre och enklare. 

– Det ska vara enkelt och roligt att spela golf, 
menar Lars Sahlin.

– Vår banas sträckning är delvis unik. Man 
kommer ofta tillbaka till klubbhuset, banan 
slingrar sig så man får många chanser att endast 
spela några hål om man skulle vilja det. Det gör 
banan flexibel, säger Iréne Falkenström-Persson.

Anita Bolin minns en av de första dagarna på 
jobbet.

– Jag visste inte att sandwich är en slags golf-
klubba. Så när två herrar ville köpa varsin sand-
wich gav jag dem två glassar och de bara stirrade 
på mig, skrattar hon.
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» och en tredje för ytterkanterna. Gräset klipps 
varje dag under sommaren för att vara lagom 
kort, säger Anita Bolin.

En stor utmaning kring skötseln är att banan 
samtidigt måste vara öppen för spel och lättill-
gänglig, spelare och banarbetare måste samsas 
om utrymmena på ett sätt som inte gör att spe-
larna känner sig trängda. En annan svårighet är 
att området vid Flädje är vattenskyddsområde. 

– Det medför att vi exempelvis inte kan gräva 
eller bygga som vi vill, säger Lars Sahlin.

Golf är en sport som slåss mot gamla myter. Som 
att det ska vara en överklassport som kräver spe-
ciella regler, koder och kläder. Eller att det krävs 
mycket tid för att spela och är en dyr sport. 

– Golf är numera en folksport och inte alls 
dyr i jämförelse med exempelvis ishockey och 
ridning. I vår hade vi ett erbjudande om grönt 
kort där man fick sex timmars utbildning med vår 
tränare Jacob Stenberg, det kostade endast 100 
kronor. Klädstilen är numera avslappnad och här 
på vår bana är det mer jeans och t-shirt som gäller 
än något annat, man kommer som man vill helt 
enkelt, säger Lars Sahlin. 

Golf har i dag hård konkurrens om ungdo-
marna. Det är inte bara olika sporter som käm-

Hon minns också två män som valde att spela 
två 18-hålsrundor i ösregn – bara för att slippa 
vara med och handla på Gekås i Ullared.

Genom åren har olika kändisar spelat på banan. 
Exempelvis Robert Wells, Fredrik Belfrag, Olle 
Karlsson och halva Falkenbergs FF:s allsvenska 
fotbollstrupp väljer att spela golf på Ullared Flädje 
 golfbana. 

Vilket är det svåraste hålet?

– Hål tre är svårt, med murar och det krävs ett 
långt utslag. Även hål nio är besvärligt, det ligger 
vid en ravin och hålet syns inte från utslagsplat-
sen så det är krävande, säger Lars Sahlin.

Viktigt för framtiden är förstås att få fler 
medlemmar och fler unga att spela golf.

– Vi har gjort en satsning parkeringsplats för 
husbilar, så kallade ställplatser för husbilar med 
el, vi hoppas att det ska ge fler golfgäster, säger 
Lars Sahlin.   

www.fladjegk.se

”
Det ska vara enkelt och  

roligt att spela golf. LARS SAHLIN

Till vänster:  
Koncentrerad. 

– Golf är en sport man kan hålla på med långt 
upp i åldern, vi har medlemmar på över 90 år. Vi har 
en stabil nivå när det gäller antal spelare, det skiljer 
bara tio procent mellan svåra och bra år, säger Iréne 
Falkenström-Persson.

Till höger ovan: 
Klubbhus. I klubbhuset hos Ullared Flädje golfklubb 
finns bland annat kansli, golfbutik och servering. 

Till höger nedan: 
Vid klubbens symbol. Ullared Flädje golfklubb har i 
år rekordmånga spelare som vill ta grönt kort. 

– Det är oerhört glädjande. Om alla dessa gick 
med i klubben skulle vi öka antalet med 15 procent, 
men det är inte realistiskt att tro att alla gör, berättar 
Anita Bolin och Lars Sahlin. 
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För Halland gäller att 60 procent kan komma att 
betalas ut som bidrag från Landsbygdsprogram-
met. Vessige Församling har stor geografisk ut-
bredning vilket betyder att det blir långa avstånd 
att gräva. 

– Vi beräknar att gräva drygt 120 kilometer. 
Detta innebär höga kostnader. För att projektet 
ska kunna genomföras förutsätts därför att vi får 
bidrag, säger Jan-Olof Nilsson.

Områdesansvariga har lagt ner ett stort arbete på 
att värva medlemmar i föreningen. Det har bidra-
git till att Vessige fiberförening nu har mer än 85 
procent av de som bor året runt i området, som 
medlemmar i föreningen. 

– Detta är ett viktigt kriterium för att erhålla 
bidrag. Nästan alla fastighetsägare har svarat, dock 
återstår ett fåtal. Vi är tacksamma för att få in svar 
från samtliga så att vi får en bekräftelse på att alla 
tagit ställning i denna viktiga framtidsfråga, säger 
Jan-Olof Nilsson.

ByNet/IP-Only AB har gjort en kalkyl på projektet. 
Denna kalkyl, efter bidrag, indikerar en anslut-
ningskostnad på cirka 16  000 kronor per fastig-
het inklusive moms. Falkenbergs Sparbank ger 
dessutom via Framtidsbanken 2  000 kronor i 
ytterligare bidrag till de fiberföreningar som er-
håller bidrag från Landsbygdsprogrammet.

– I dagens läge ser det alltså ut som att vi 
landar på cirka 14 000 kronor inklusive moms i 
anslutningskostnad per fastighet, säger Jan-Olof 
Nilsson.

För att minimera framtida byggkostnader 
bevakar Vessige fiberförening redan nu pågående 
grävningar för att kunna samförlägga fiberslang. 
Exempel på detta är grävning av fiber till Tomal 
samt EON:s grävningar i Kärreberg.

– Vessigebro samhälle, som räknas som tät-
ort, ingår inte längre i föreningens projekt. Som 
bekant är Telia redan igång och bygger fiber där, 
berättar Jan-Olof Nilsson.   

www.vessigefiberforening.se

Den kalkyl som tagits fram visar nu att kostnaden för fiberbredband bör landa runt 14 000–16 000 kronor 

per fastighet, inklusive moms och efter bidrag.

– Ansökan om bidrag är inskickad och vi förväntar oss att erhålla svar i september, säger JanOlof Nils

son, som är med i styrelsen för Vessige fiberförening.

Ansökan inskickad om fiberpengar 

SPRUTHUSET i VÄBY
Varför inte besöka en sevärdhet i 

hemtrakterna i sommar? 

Längs vägen i Väby finns 

ett gammalt spruthus med en 

brandspruta i original från 1870.

I ett litet rött sexkantigt hus i Väby finns trak-
tens gamla brandspruta. Byggnaden är en kopia 
av det äldre spruthuset och den som öppnar dör-
ren kan beskåda sprutan. Brandsprutan är i ori-
ginal från 1870. 

I ett spruthus förvarades byn brandspruta 
men i takt med att brandstationer och brandbilar 
kom, försvann spruthusen.   

Till vänster:  
Bakom spruthuset ligger Väby källa. 

Till höger: 
Spruthuset i Väby. Det går utmärkt  

att ta med en fikakorg och sitta ned.



Maskingrävningar m m

Utför grävning av enskilda avlopp
• Elinstallationer
• Automatikskåp
• Programmering

Tel 0346-201 37
Brogatan 7, 311 64  VESSIGEBRO

e-post: info@el-andersson.se

Läs mer på falkenbergssparbank.se/150ar

Bank & Försäkring

Allsångskväll vid 
Gurkbänken!

Den 11 augusti kl. 18.00 
bjuder vi upp till sång 

tillsammans med Bo Liljedahl 
och gästartister!

Vi bjuder på kaffe och tilltugg. 
Välkommen att 

fira med oss!

Annonsera 
i Brofästet

Att annonsera i Brofästet  
är  ett enkelt, prisvärt och   
bra sätt att marknadsföra  

dig i Vessigebro.

Kontakta redaktionen 
om du är intresserad.
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– Vi har märkt ett lyft på fisket sedan man 

öppnade Hertingforsen i fjol. Laxen har nu 

en rak väg upp och behöver inte passera någ

ra laxtrappor vilket gör det hela enklare för 

laxen. När de har lättare att passera så blir 

det i förlängningen ett bättre fiske, tror vi. 

Jag har fiskat i Ätran i 40 år och det är ett 

relativt bra fiske här, vill jag påstå. 

Märks det någon skillnad jämfört med 

tidigare?

– Mellan ungefär 1960 och 1970 hade vi för

surning i Ätran och hade knappt lax kvar i 

vattnet. Men tack vare kalkning fick man upp 

phvärdet och laxen kom tillbaka. Kalkningen 

måste man fortsätta med, det är det absolut 

viktigaste i dag för att få upp fiskebeståndet.

Vad kan man få för fisk här i trakten?

–  Du har i stort sett samtliga sötvattenfiskar 

i Ätran, exempelvis lax, laxöring, gädda, ab

borre och vitfisk. 

Är det någon särskild tid på året som är bäst?

– Nej, det vill jag inte påstå. Fiskesäsongen 

i detta fiskevårdsområde är från första april 

till sista september, men fisket kan variera 

väldigt mycket från år till år beroende på vat

tenflöde och vattentemperatur. Det är myck

et yttre faktorer som spelar in.

Är det bara proffsen som kan få fisk i Ätran? 

– Nej, absolut inte, laxfiske är flaxfiske! Har 

du ingen tur med dig så spelar det ingen roll 

hur du bär dig åt. Man måste alltid lära kän

na ett fiskevatten, då lär man sig.

Vad är dina bästa fisketips till oss, som har 

fiskespöet så att säga ”mitt i handen”?  

– Vistas mycket vid vattnet, prata med andra 

fiskare och så får du naturligtvis ha rätt red

skap. Var inte rädd för att fråga, de flesta är 

villiga att dela med sig av sin kunskap.

Var är bästa fisket i Vessigebro?

– Nej, det vill jag definitivt inte berätta 

(skratt). Det är lite som med fina svamp

ställen, man behåller platserna för sig själv. 

Men man hittar sina platser om man har rät

ta intresset.

Varför är fiske så kul?

– Det är en kombination av så mycket. Natur

upplevelser, spänning och med lite flyt får 

du med dig något hem till stekpannan. Det 

är en fritidssysselsättning som spänner över 

generationsgränser, vilket inte är så vanligt. 

Sedan är vatten alltid levande, det är något 

särskilt med vatten.

Till sist, vad är din bästa fiskehistoria i 

Vessigebro?

– Kommer inte på något riktigt spektakulärt, 

men det vi saknar mest är ålfisket som i stort 

sett försvunnit helt. Ålfisket har minskat med 

över 95 procent jämfört med för 25 år se

dan.  Minns när jag var grabb, hur vi brukade 

träffades på kvällarna runt bron i Vessigebro 

och meta fisk och ål, det kommer jag alltid 

att minnas. 

    HALLÅ DÄR...

Bengt Nilsson, ordförande i Hallands sport
fiskeklubb, hur är fiskeläget i Vessigebro?

Vessigebro samhällsförening finns sedan 

många år tillbaka på internet med en egen 

webbplats. Där kan du se aktuella händelser 

i Vessigebro, hitta föreningar och en hel del 

annat. 

För att hemsidan ska vara intressant, är 

det viktigt att samhällsföreningen får tips om 

vad som är på gång. Då kan det publiceras 

på hemsidan. Exempelvis möten, fester, nyhe

ter och andra tips som kan uppmärksammas. 

Adressen är www.vessigebro.se.

Vessigebro samhällsförening finns på internet.  

Besök gärna hemsidan och häng med på Facebook.

Följ samhällsföreningen på Facebook

Facebooksidan finner du på 

www.facebook.com/Vessigebro. 

Här kan du ta del av sådant som 

kanske inte alltid når tidningen el

ler hemsidan, och självklart göra 

egna inlägg.
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Ett av Hallands största ingenjörs-
företag med egen tillverkning. 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Buffé till vårens 
alla festligheter!

Se vår hemsida för erbjudande 
www.restaurangekholmen.se

0346-205 40

STUDENT KONFIRMATION FEST

Buffé till sommarens alla festligheter!
För erbjudande, besök restaurangekholmen.se

Telefon 0346-205 40

Hur ser dina sommar
planer ut och vad är 
din drömsemester?

Johanna Ripskog, 

mammaledig, 

 Vessigebro: 

– Jag är mammaledig 

så det blir inte så 

mycket, vi har mycket 

projekt hemma också. Men jag har mina 

svärföräldrar i Karlskrona så dit kommer 

vi att åka, och till Öland. Att umgås med 

vänner, grilla och njuta av sommaren är 

viktigt. En kryssning i Karibien vore

en dröm; blått vatten, vita stränder och

andra kulturer.

Ulrika Mullen, 

samhällsintresserad 

student, Vessigebro: 

– I år är vi hemma 

och jag kommer att 

jobba för hemtjänsten 

i Vessigebro. Det blir mycket grillning 

hemma i trädgården, dagsutflykter och 

turista i närområdet, och att bara vara. 

Att åka genom Europa med mannen i en 

gammal folkvagnsbuss vore en drömresa! 

Eller några månader på en strand i Väs

tindien, bo i en bungalow, äta gott och 

bara slappa tillsammans med mannen.

Albin Augustsson, tolv 

år, Vessigebro:

– Bada, vara med 

kompisar, cykla och 

spela fotboll. Åka till 

ett varmt land med 

familjen och kompisarna skulle vara en 

drömsemester.

Hos oss kan ni beställa 
smörgåstårtor, 
exotisk bricka 

och mycket mer!

Din lokala matbutik!

Öppet alla dagar 9.00-19.00

0346-20430

CC
creative
corner

www.limelemon-media.se
www.creativecorner.se

Tjänster inom text, foto och grafisk design.
Personlig service och fasta priser.


